
KO CIÓ  PW. WI TEJ TRÓJCY 
POLSKA  MISJA  DUSZPASTERSKA 

1118 North Noble Street  *  Chicago, IL 60642-4015 * tel. 773 489 4140  
*  fax: 773 489 5918 * e-mail: parafia@trojcowo.com 

strona internetowa: www.trojcowo.com  

  Duszpasterstwo prowadz  Ksi a Chrystusowcy: 
  Ks. Andrzej Totzke SChr - Dyrektor 
  Ks. Adam S omi ski SChr - Asystent 
  Ks. Krzysztof Janicki SChr  - Asystent  
  Ks. Wojciech Baryski SChr - Rezydent 
   Siostry Misjonarki  tel. 773 227 9826 
  Sr. Gertruda Szyma ska MChR   
  Sr. Hiacynta Ratajczak MChR 
   
   Organista - Mariusz Pluta tel. 773 640 1379 

BIULETYN  NIEDZIELNY 

6 sierpnia 2017 - wi to Przemienienia Pa skiego 

MSZE W. NIEDZIELNE: 8:00am, 10:00am, 12:15pm,     
           4:00pm, 8:00pm 
MSZE W. W TYGODNIU: codziennie 8:00am, w ka d  
rod  i pi tek o 7:30pm, w Pierwszy Czwartek miesi ca                   

o 7:30pm, w Pierwsz  Sobot  miesi ca o 6:30pm. 
NABO E STWA: 
• Nabo e stwo ku czci w. Józefa - roda, po Mszy o 8:00am 
• Nowennna do MB Nieustaj cej Pomocy - roda, 7:30pm 
• Godzinki do NMP - niedziela, 7:30am 
• Adoracja w Godzinie Mi osierdzia: pi tek i niedziela                      

- 3:00pm 
• Pierwszy Czwartek miesi ca i namaszczenie olejami                     

w. Charbela - 6:30pm 
• Pierwszy Pi tek miesi ca: nabo e stwo pokutne - 6:30pm                           

i nabo e stwo uwielbienia z pro b  o uzdrowienie po Mszy 
w. o 7:30pm 

• Pierwsza Sobota miesi ca z procesj  wiat a - 6:30pm 

BIURO PARAFIALNE CZYNNE:  
Od poniedzia ku do pi tku:  od 9:00am do 1:00pm  
          oraz od 2:00pm do 5:00pm.  
W soboty i niedziele biuro jest nieczynne. 

SAKRAMENT CHRZTU WI TEGO: w II niedziel  
miesi ca podczas Mszy w. o godz. 10:00am i IV niedziel  
miesi ca podczas Mszy w. o godz. 12:15pm. Chrzest dziecka 
prosimy zg osi  przynajmniej miesi c wcze niej. Katecheza 
przedchrzcielna w pierwsz  sobot  miesi ca o godz. 5:00pm             
w sali pod ko cio em. 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA: ka da sobota 
od 4:00pm do 5:00pm oraz 30 minut przed ka d  Msz  w. 

DUSZPASTERSTWO CHORYCH: w ka dy Pierwszy               
Pi tek miesi ca odwiedzamy z pos ug  sakramentaln  
chorych parafian w domach oraz na ka de wezwanie. 

SAKRAMENT MA E STWA: prosimy zg asza  
przynajmniej sze  miesi cy przed planowan  dat  lubu. 

 

Dlaczego Bóg objawi  si  w Jezusie wobec uczniów? Ojciec wi ty Jan Pawe  
II wskazuje na podwójny cel tego objawienia. Cel pierwszy - Przemienienie 
by o przygotowaniem uczniów na bolesn  godzin  M ki, by nie ulegli 
zgorszeniu krzy a. Cel drugi - kontempluj c przemienione Oblicze Jezusa, 
„wpatrujemy si  w jasno  Pa sk  jakby w zwierciadle; za spraw  Ducha 
Pa skiego, coraz bardziej ja niej c, upodabniamy si  do Jego Obrazu”. 
Kontempluj c przemienione Oblicze Jezusa, upodabniamy si  do Niego i 
przemieniamy si . Jak mo emy dzi  kontemplowa  przemienione oblicze 
Pana? Najpierw w Eucharystii; w Hostii obecny jest przemieniony i uwielbiony 
Pan. Z Jego przemienionego Oblicza sp ywaj  na nas Bo e moce, jak na 
uczniów na Górze Tabor. Mo emy wpatrywa  si  w przemienione Oblicze 

Pana na kartach Ewangelii i na wi tych ikonach, które s  obrazem Ewangelii.  
Okoliczno ci Przemienienia Pa skiego przypominaj  bardzo wa n  i aktualn  prawd . Ucze  Jezusa powinien, na wzór 
swego Mistrza, od czasu do czasu przerwa  codzienny ko owrotek pracy, wej  na gór  wysok , na spotkanie z Bogiem 
i wpatrywa  si  w wietliste Oblicze Jezusa. Cz owiek wyzwala si  w ten sposób z niewoli materii, czasu i pracy. 
Okazj  do takiego wyj cia mo e by  dzie  Pa ski, rekolekcje, adoracja Naj wi tszego Sakramentu. B dziemy zawsze 
wraca  z góry przemienieni i umocnieni. 
Jeszcze jedno wiat o bije z Góry Tabor, szczególnie dla ludzi m odych. Chrze cija stwo to pewien rodzaj alpinizmu; to 
wspinanie si  na gór , na spotkanie z Panem i mozolne schodzenie w dó , na ten padó  p aczu, by s u y  braciom. Z 
góry wida  lepiej i pi kniej. Cz owiek przemieniony lepiej widzi i pi kniej s u y. Tak prze ywa  swe chrze cija stwo 
Jan Pawe  II - zami owany taternik; tak prze ywa  je b . Piotr Frassatti - znakomity alpinista. Na Gór  Tabor mo emy 
wchodzi  a  do ko ca. Chrze cijanin bowiem ca e ycie wspina si  do góry na spotkanie z Bogiem i schodzi w dó , by 
s u y . 



 

UROCZYSTO  WNIEBOWZI CIA 
NAJ WI TSZEJ MARYII PANNY 

 

WTOREK - 15 SIERPNIA 
 

We wtorek, 15 sierpnia z okazji 
u r o c z y s t o c i  W n i e b o w z i c i a 
Naj wi tszej Maryi Panny zostan  
odprawione Msze wi te o godzinie 
8:00 rano i 7:30 wieczorem.  
 

Maryja zosta a wzi ta do nieba, raduj  

si  zast py anio ów. 
Tyle antyfona przed Ewangeli . Kilka 
prostych s ów. I zupe nie nieadekwatna 
do nich – jak si  na pierwszy rzut oka 
wydaje – Ewangelia. Oto ta, która 
zosta a wywy szona, pobieg a z pomoc  innej, starszej ju  
kobiecie. 
Prostota s ów. Prostota gestów. Prostota uwielbienia, które 
nie boi si  mówi  o rzeczach wielkich. 
Bo wejrza  na uni enie swojej S u ebnicy. 
Bo b ogos awi  j  b d  z Jego powodu wszystkie pokolenia. 
Bo okaza  moc swego ramienia. 
Bo rozproszy  pysznych, odebra  w adz  tym, którzy si  
wywy szali, a wywy szy  pokornych. 
Bo nasyci  g odnych, a bogatych z niczym odprawi . 
Bo uj  si  za swoim ludem tak, jak obieca . 
Pokora nie boi si  wielkich s ów. Nie ukrywa wielkich dzie  
Boga w imi  skromno ci. Nie boi si  chwa y. Uwielbia 
Boga, który okaza  swoja moc, mi osierdzie i wierno . 

 

WITAMY GO CI 
ODWIEDZAJ CYCH  
NASZ  WI TYNI .  

yczymy Wam b ogos awie stwa 
Bo ego  i  op i ek i  Ma tk i 
Naj wi tszej.  

Wszystkich Drogich Parafian wyje dzaj cych na wakacje  
polecamy Bo ej Opatrzno ci i yczymy dobrego 
wypoczynku. Pami tajmy o obowi zku uczestnictwa w 
niedzielej Eucharystii oraz o wspieraniu w tym czasie 
swojej parafii. Trójcowo utrzymuje si  w wi kszo ci ze 
sk adek, dlatego przed swoim wyjazdem lub po powrocie 
przeka my do parafii swoje koperty niedzielne. 

 

 
 
 

8:00am: 
L. Wegrzyn, K. Miari, M. Baran 
 

10:00am: 
Alfred Karwowski, Patryk Król,  
Andrzej Jó wiak 
 

12:15pm:   
Tomasz Was g, Piotr Majewski 
 

4:00pm: Rycerze Mi osierdzia Bo ego 
 

8:00pm: M odzie  

 

SIERPIE  - MIESI CEM 
ABSTYNENCJI 

 

Sie rp ie .  Wie lu  z  nas 
odpoczywa, zwiedza, szuka 
spokoju i wytchnienia od 
codziennych trudów. Rolnicy 
p r z e y w a j  c z a s 

najintensywniejszej pracy. Pielgrzymi wyruszaj  na drogi 
prowadz ce ku Jasnej Górze. Przed nami wa ne uroczysto ci 
maryjne i patriotyczne. Co roku w a nie w sierpniu prosimy 
wszystkich Polaków: podejmijcie dobrowoln  abstynencj . 
Poka cie, e potraficie odpoczywa  i bawi  si  bez alkoholu.  
Tylko w ci gu jednego dnia wokó  nas ma miejsce bezmiar 
ludzkich tragedii, cz sto ukrywanych, które maj  jedno ród o 
– nadu ywanie alkoholu. Mamy na my li przemoc domow , 
wypadki samochodowe spowodowane przez pijanych 
kierowców, nieodwracalne wady wrodzone dzieci, których 
matki pi y alkohol podczas ci y, zgony spowodowane 
chorobami wywo anymi przez nadu ywanie alkoholu, gwa ty 
pod wp ywem alkoholu, rozwody, zniszczon  m odo  i ycie. 
 Dlatego prosimy, pomó cie tym, którzy pragn  y  w 
wolno ci zachowuj c trze wo . Dajcie dobry przyk ad 
zw aszcza najm odszym, którzy powinni widzie , e mo na 
sp dza  wolny czas bez picia. Jeste my Dzie mi Bo ymi 
podobnymi do naszego Ojca, powo anymi do ycia w mi o ci, 
rado ci i wi to ci. Nie potrzebujemy alkoholu, aby osi gn  
szcz cie. Alkohol mo e nam to szcz cie i pe ni  ycia 
jedynie odebra .  
Potrzebujemy przebudzenia i przemiany. Musimy zrozumie , 
e ka dego dnia na naszych oczach toczy si  walka o 

przysz o  Polaków, o to, czy ocalimy trze wo , a wi c 
wolno , godno , zdrowie i ycie milionów z nas. Czy 
pozwolimy, by utrata wiary, cierpienie, przemoc, stracone 
nadzieje niszczy y kolejne rodziny? Dzi kujemy  
parlamentarzystom, którzy ustanowili rok 2017 rokiem troski o 
trze wo . Za trze wo  odpowiadaj  rodziny, Ko ció , 
pa stwo i samorz dy. Rodziny chroni , umacniaj  i promuj  
trze wo  przez mi o , odpowiedzialno  i szacunek, ofiarn  
trosk  o najbli szych. Wzajemna mi o  m a i ony oraz ich 
wspólna troska o wychowanie dzieci i m odzie y wed ug zasad 
Ewangelii, to najlepsza szko a ycia w trze wo ci. Apel o dar 
abstynencji kierujemy do ma onków i rodziców, do 
m odzie y. Tylko trze we rodziny mog  by  rodzinami 
szcz liwymi, czyli takimi, w których ka dy kocha ka dego.  
 

Bp Tadeusz Bronakowski 
Przewodnicz cy Zespo u KEP ds. Apostolstwa Trze wo ci 

 

NABO E STWO 
FATIMSKIE 

 

Z okazji 100-lecia objawie  
f a t i m s k i c h ,  p r a g n c 
odpowiedzie  na wezwanie 
Maryi do nawrócenia  
zapraszamy do uczestnictwa w nabo e stwie fatimskim, 
które odb dzie si  wyj tkowo w sobot , 19 sierpnia ze 
wzgl du na histori  tego objawienia w sierpniu. 
  

7:30pm Msza wi ta 
Po Mszy zapraszamy na procesj  wiat a.  



 

SKARBY TRÓJCOWA 
 

Gratulujemy nowo e com:  
Diane i Shane Long 
Natalia i Konrad Kochan 

yczymy Bo ego b ogos awie stwa  
na nowej drodze ycia. 

 

Witamy nowych parafian: 

Agnieszka i Damian Walczak 
Andrzej Zapotoczny i Beata Latka 

 
ZAPOWIEDZI PRZED LUBNE   

 

Do Sakramentu Ma e stwa 
przygotowuj  si :   

 

Renee Wodziak i B a ej Wasilewski (III) 

Monika Bigos i Marcin Rak (I) 

Agnieszka Weso owska i Adrian Wójtowicz (I) 

Katarzyna Por ba i Damian Bednarski (I) 
 

Prosimy o modlitw  w intencji przygotowuj cych si   

do Sakramentu Ma e stwa. 

 

MI UJCIE SI ! 
 

Zapraszamy do nabycia najnowszego 
numeru „Mi ujcie si !”, a w nim: 
- 100. rocznica objawie  w Fatimie. 
- Gdy wi to Zwiastowania przypada w 
Wielki Pi tek, we w oskim mie cie 
Andria zakwita relikwia ciernia z 
korony krzy owej Chrystusa.   
- Poruszaj ce wiadectwo kobiety 

wychodz cej z alkoholizmu.  
- Maciej kiedy  szuka  akceptacji na czatach internetowych, 
dzi  dzieli si  rado ci  wiary graj c chrze cija ski rap, 
g osz c swe wiadectwo i konferencje. 

 

“ Trojcowo wychowuje 

intelektualnie i duchowo” 
     Zapisy do Polskiej 

Szko y im. Trójcy wi tej 
 
Informujemy, e dodatkowa  rejestracja na rok szkolny  
2017/ 2018 odb dzie si  w niedziel , 20 sierpnia w godzinach 
od 9.00 do 2.00 pm. w sali pod ko cio em. W tym samym 
czasie b dzie mo liwo  zakupienia podr czników szkolnych. 
Forma wraz z regulaminem zapisów dostepna na stronie 
szko y: www.szkolanatrojcowie.com. 

 

Zapraszamy! 

 

GODNY UBIÓR DO KO CIO A 
 

Przypominamy, e pomimo upalnej pogody 

nale y przychodzi  na Msze 

w. stosownie i gustownie 

ubranym. Godny ubiór jest 

wyrazem szacunku wobec 

Boga. W wielu krajach 

Europy i wiata jest rzecz  nie do pomy lenia, 

eby wchodzi  do wi tyni w krótkich spodenkach, 

spódniczkach czy z odkrytymi ramionami. 

Zróbmy wi c wszystko, eby nasz ubiór by  

stosowny i nie rozprasza  osób modl cych 

si  w ko ciele.  

Nie zapomnij te  o wy czeniu  telefonu! 

 

PIELGRZYMKA  
DO FATIMY 

Obchody 100 lecia 
objawie  fatimskich 

 
W dniach od 30 
wrze nia do 10 

pa dziernika 2017 opiekunowie duchowni: Stra  
Honorowa w. Jana De Chantal: ks. Andrzej I yk oraz  
ks. Krzysztof wierczy ski zapraszaj  na pielgrzymk  do 
Fatimy. Trasa: Lizbona - Fatima - Aljustrel - Valinhos - 
Alcobaca - Nazare - Tomar - Coimbra - Porto - Braga - 
Santiago De Compostela - Leon - Burgos - Madryt.  
Cena 1765 USD od osoby. W cen  nie wliczone: bilet 
lotniczy na trasie Chicago-Lizbona-Madryt-Chicago, ok. 
$1000 oraz ubezpieczenie na podró . 

Wiecej informacji i rezerwacja:  
Lotus Travel World tel: 773-582-0885-Ewa 

email:lotustravelworld@yahoo.com 
Zofia Koszy oko tel: 773-386-0842 

 
XVII Niedziela Zwyk a, 30 lipca:  

$5,014.00 
Fundusz na kwiaty do ko cio a: $.171.00 

 

Wszystkim Parafianom, Przyjacio om i Go ciom 

dzi kujemy za z o one ofiary. Bóg zap a ! 

 

 
PIESZA 

PIELGRZYMKA DO 
MERRILLVILLE 

 

„Odmawiajcie 

codziennie ró aniec” 

12 - 13 sierpnia 2017 
 

 
Zapisy: 6 sierpnia w naszym ko ciele. 

 

Op ata: $45 - ca o ; $30 - jeden dzie  pielgrzymki; 
$25 - dziecko do lat 10 

Autobusy b d  wyje dza  o 6:00am z ko cio ów: 
 w. Brunona, w. Ferdynanda i w. Jacka. 

 

Wiecej informacji na stronie: 
www.polonijnapielgrzymka.com 



GRUPY  PRZY PARAFII 
1. Anawim - odpowiedzialna Teresa Mirabella 
2. Chór „ piewajmy Panu” - pi tek, godz. 8:30pm. Prowadz  

Eliza i Arkadiusz Góreccy 
3. „Dzieci Pana Boga” (Schola) - wtorek, godz. 6:15pm. 

Prowadz  ks. Krzysztof i s. Agnieszka  
4. Duc in Altum - niedziela, godz. 6:00pm - spotkania 

m odzie y studenckiej i pracuj cej.  
5. Dzi ci cy Biblijny Kr g Filmowy - II niedziela miesi ca, 

godz. 2:00pm, w bibliotece Szko y Polskiej.                    
Prowadzi s. Agnieszka  

6. Dzieci ce Ko a ywego Ró a ca - I niedziela miesi ca, 
godz. 1:00pm. Odpowiedzialni ks. Krzysztof , Ma gorzata 
Skowro ska, Agnieszka Bigos, Agnieszka Wolan 

7. Dzieci ca Sekcja Szachowa - sobota, godz.1:00-3:00pm. 
Prowadzi Jan Góra 

8. Jerycho Ró a cowe - I pi tek miesi ca, godz. 9:00pm. 
Odpowiedzialna Danuta Grabiec 

9. Katecheza dla doros ych - niedziela w Adwencie i Wielkim 
Po cie, godz.5:00pm. Prowadzi ks. Proboszcz 

10. Ko a ywego Ró a ca - I sobota miesi ca, godz. 6:30pm. 
Odpowiedzialni ks. Proboszcz i Mira Radzik 

11. Kontraktorzy - odpowiedzialny Bogdan Ogórek 
12. Kr g biblijny - pi tek, godz. 8:15pm.                          

Prowadzi ks. Wojciech  
13. Instytut Dziedzictwa Polskiego - 3 niedziela miesi ca -                  

po Mszy w. o godz. 4:00pm. Prowadzi Alfred Karwowski 
14. Lajkonik  

• I i II grupa reprezentacyjna - pon., godz. 6:30pm. 
Odpowiedzialna Halina Misterka 

• Ma y (10-13 lat) - roda, godz. 6:30pm. Odpowiedzialna 
Ma gorzata yda 

• Krakowiaczki i Lasowiaczki - sobota, godz. 1:00pm. 
Odpowiedzialna Ma gorzata yd 

14. Lektorzy - odpowiedzialny ks. Krzysztof  
15. Marsza kowie - odpowiedzialny Jan Kandefer 
16. M czy ni w. Józefa - III sobota miesi ca, godz. 8:00am. 

Prowadzi ks. Proboszcz 
17. Ministranci - sobota godz. 1:00pm i 3:30pm.                     

Prowadzi ks. Krzysztof  
• Ministranci z rodzinami - I czwartek miesi ca, godz. 
6:30pm. 

• Ministranci - pi ka no na - poniedzia ek, godz. 6:30pm.  
18. M odzie   

• Laboratorium wiary - I i III niedziela miesi ca, po Mszy   
o godz. 12:15pm. Prowadzi ks. Krzysztof                                      

19. Orkiestra D ta „Trójcowo” - niedziela, godz. 11:30am. 
Prowadzi Kazimierz Murza ski 

20. Polska Szko a im. Trójcy wi tej - sobota, godz. 9am-
1:15pm. Prezydent - ks. Proboszcz; Dyrektor - Maria Baran  

21. Polski Program Katechetyczny - niedziela, godz. 
12:00pm-1:00pm. Koordynator - s. Agnieszka  

22. Pos uga w kawiarence - odpowiedzialna Helena 
czy ska 

23. Rada Finansowa - Przewodnicz cy Jan Kandefer 
24. Rada Parafialna - Przewodnicz cy Robert Wasilewski 
25. Rycerze Mi osierdzia Bo ego - II niedziela, godz. 3:00pm             

i IV niedziela miesi ca spotkanie formacyjne, godz. 5:00pm.  
Prowadzi Danuta Grabiec. 

26. Seniorzy - III czwartek miesi ca, godz. 2:30pm.                  
Opiekunowie: ks. Wojciech i Stanis awa Ochwat 

27. Stowarzyszenie Emigracji Polskiej - I rody, godz. 
6:00pm-7:00pm; sobota, godz. 12:00pm-4:00pm; niedziela, 
godz. 11:45pm. Odpowiedzialny - Andrzej Zgiet 

28. Wolontariusze - odpowiedzialna Anna Kanas 
29. Wspólnota „Jezus z Nami” - pi tek, godz. 8:15pm. 

Opiekun ks. Proboszcz, Lider: Lucyna Czyszczon 
30. Wspólnoty Domowego Ko cio a  
31. Wspólnota „Rodziny Trójcy wi tej” - II niedziela 

miesi ca, godz. 2:00pm. Prowadzi ks. Krzysztof  
32. Zespó  m odzie owy - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi                

ks. Krzysztof  
33. Zespó  „Vox Domini” - niedziela, godz. 6:00pm. Prowadzi 

Marzena W osek 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

INTENCJE MSZALNE 
 
6 sierpnia - wi to Przemienienia Pa skiego 
 

8:00 +Marian widerski (18 rocznica mierci), +Janina 
widerska 

10:00 Dzi kczynna z pro b  o dalsze aski dla Teresy i 
Krzysztofa z okazji 30 rocznicy lubu. 
10:00 +Wojciech Pieczarka 
12:15 O rozeznanie woli Bo ej i wytrwanie w powo aniu dla 
Micha a Roguckiego 
4:00 O Bo e b ogos awie stwo dla Teresy i Marka Gondek 
(w 8 rocznic  lubu) oraz dla dzieci Adama i Marii  
8:00 +Maria Tarczo   
 
7 sierpnia - Poniedzia ek  
 

8:00 Za ywych i zmar ych Parafian 
8:00 ++Stanis aw i Ludomira Smolenski 
8:00 +Maria Tarczo   
 

8 sierpnia - Wtorek   
 

8:00 +Dolores Kasprzak 
8:00 +Pamela Heider 
8:00 +Maria Tarczo   
 
9 siernia - roda  
 

8:00 +Maria Tarczo   
7:30 INTENCJE ZBIOROWE 
 
10 sierpnia - Czwartek  
 

8:00 ++Katarzyna i Wawrzyniec Kozubal 
8:00 +Maria Tarczo   
 

11 sierpnia - Pi tek   
 

8:00 +Maria Tarczo  
O Bo e b ogos awie stwo i dary Ducha wi tego dla Lilly 
7:30 ++Aniela i Franciszek Mi tus 
 

12 sierpnia - Sobota  
 

8:00 +Maria Tarczo   
 
13 sierpnia - XIX Niedziela Zwykla 
 

8:00 ++Lewandowscy 
10:00 +Czes aw Janik (8 rocznica mierci), ++Jan i Emilia 
Czuba 
10:00 +Piotr Sieka ski 
12:15 +Helena Brzezi ski - od rodziny  
4:00 +o. B a ej Kara  
8:00 +Maria Tarczo   


